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แบบจําลองสมการเชิงโครงสร้ างและการศึกษาพฤติกรรมการเดินทาง
Structural Equation Modeling and Travel Behavior Study
เอกสารนี จ้ ัดทําขึน้ เพื่อประกอบการบรรยายเรื่ อง “แบบจํ าลองสมการเชิงโครงสร้ างและการศึกษา
พฤติกรรมการเดินทาง (Structural Equation Modeling and Travel Behavior Study)” โดยเนื ้อหาหลักของ
เอกสารนี ้ ได้ นํามาจากหนังสือ “โมเดลลิสเรล: สถิตวิ ิเคราะห์ สาํ หรั บการวิจัย” พิมพ์ ครั ง้ ที่ 3 โรงพิมพ์ แห่ ง
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 แต่งโดย ศาสตราจารย์ ดร. นงลักษณ์ วิรัชชัย ภาควิชาวิจัย
การศึกษา คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เนื อ้ หาที่นําเสนอ ประกอบด้ วยรายละเอียดโดยย่อ
เกี่ยวกับแบบจําลองสมการเชิงโครงสร้ างตามหัวข้ อดังนี ้
•
•
•
•

องค์ประกอบของแบบจําลองสมการเชิงโครงสร้ าง
ประเภทของแบบจําลองสมการเชิงโครงสร้ าง
วิธีการเขียนคําสัง่ ในโปรแกรมลิสเรล
การตรวจสอบความถูกต้ องของแบบจําลอง

1. องค์ ประกอบของแบบจําลองสมการเชิงโครงสร้ าง
แบบจําลองสมการเชิงโครงสร้ างมีองค์ประกอบพื ้นฐานที่สําคัญดังต่อไปนี ้ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542)

รูปที่ 1 องค์ประกอบของแบบจําลองสมการเชิงโครงสร้ าง
ที่มา นงลักษณ์ วิรัชชัย (2542)

จากรู ป ที่ 1 แสดงตัว อย่ า งของแบบจํ า ลองสมการเชิ ง โครงสร้ างที่ มี อ งค์ ป ระกอบเต็ ม รู ป แบบ ซึ่ง
ประกอบด้ วยตัวแปรภายนอก (Exogenous variables) และตัวแปรภายใน (Endogenous variable) ทังตั
้ วแปร
ภายนอกและตัวแปรภายในจะประกอบด้ วยตัวแปรแฝง (Latent variable) และตัวแปรสังเกตได้ (Observed
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variable) โดยตัวแปรแฝงจะไม่สามารถวัดค่าได้ ในตัว มันเอง แต่จะวัดค่าได้ จากตัวแปรสังเกตได้ ที่ เป็ น
องค์ประกอบของแต่ละตัวแปรแฝงนันๆ
้ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542)
ในแบบจําลองสมการเชิงโครงสร้ างเต็มรูปแบบจะประกอบด้ วยแบบจําลองย่อยที่สําคัญ 2 แบบจําลอง
ได้ แก่ แบบจําลองการวัด (Measurement model) และแบบจําลองสมการโครงสร้ าง (Structural model)
แบบจําลองการวัด คือแบบจําลองที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตได้ หรื อตัวแปรวัดค่า
ได้ แบบจําลองการวัดจะมีทงแบบจํ
ั้
าลองการวัดสําหรับตัวแปรภายนอก (Exogenous measurement model)
และแบบจําลองการวัดสําหรับตัวแปรภายใน (Endogenous measurement model) สําหรับแบบจําลองสมการ
โครงสร้ าง คือแบบจําลองที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงภายนอกและตัวแปรแฝงภายใน จากรูปที่ 2.8
สามารถเขียนความสัมพันธ์ของแบบจําลองในรูปของสมการเมทริกซ์ได้ ดงั ต่อไปนี ้ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542)
แบบจําลองการวัดสําหรั บตัวแปรภายนอก
X = ΛXξ + δ
0 ⎤
⎡ X 1 ⎤ ⎡ λ X 11
⎡δ 1 ⎤
⎡ ξ1 ⎤ ⎢ ⎥
⎢ X ⎥ = ⎢λ
⎥
⎢ 2 ⎥ ⎢ X 21 λ X 22 ⎥ ⎢ξ ⎥ + ⎢δ 2 ⎥
⎢⎣ X 3 ⎥⎦ ⎢⎣ 0
λ X 32 ⎥⎦ ⎣ 2 ⎦ ⎢⎣δ 3 ⎥⎦
X 1 = λ X 11ξ1 + δ 1
X 2 = λ X 21ξ1 + λ X 22ξ 2 + δ 2
X 3 = λ X 32ξ 2 + δ 3

แบบจําลองการวัดสําหรั บตัวแปรภายใน
Y = Λ Yη + ε
⎡Y1 ⎤ ⎡ λY 11
⎢Y ⎥ = ⎢λ
⎢ 2 ⎥ ⎢ Y 21
⎢⎣Y3 ⎥⎦ ⎢⎣ 0

0 ⎤
⎡ε 1 ⎤
⎡η1 ⎤ ⎢ ⎥
⎥
0 ⎥ ⎢ ⎥ + ⎢ε 2 ⎥
η
λY 32 ⎥⎦ ⎣ 2 ⎦ ⎢⎣ε 3 ⎥⎦

Y1 = λY 11η1 + ε 1
Y2 = λY 21η1 + ε 2
Y3 = λY 32η 2 + ε 3

แบบจําลองสมการโครงสร้ าง

η = βη + Γξ + ζ
⎡η1 ⎤ ⎡ 0 0⎤ ⎡η1 ⎤ ⎡γ 11 0 ⎤ ⎡ξ1 ⎤ ⎡ζ 1 ⎤
⎢η ⎥ = ⎢ β
⎥⎢ ⎥ + ⎢
⎥⎢ ⎥ + ⎢ ⎥
⎣ 2 ⎦ ⎣ 21 0⎦ ⎣η 2 ⎦ ⎣γ 21 γ 22 ⎦ ⎣ξ 2 ⎦ ⎣ζ 2 ⎦
η1 = γ 11ξ1 + ζ 1
η 2 = β 21η1 + γ 21ξ1 + γ 22ξ 2 + ζ 2

โดยที่
X = Eks = เวคเตอร์ ตวั แปรภายนอกสังเกตได้ X ขนาด NX x 1
Y =

Wi = เวคเตอร์ ตวั แปรภายในสังเกตได้ Y ขนาด NY x 1
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ξ =

η=

δ =
ε =
ζ =
ΛX =
ΛY =

Γ=

β =
Φ=
Ψ=
Θδ =
Θε =

Xi = เวคเตอร์ ตวั แปรภายนอกแฝง K ขนาด NK x 1
Eta = เวคเตอร์ ตวั แปรภายในแฝง E ขนาด NE x 1
Delta = เวคเตอร์ ความคลาดเคลื่อน d ในการวัดตัวแปร X ขนาด NX x 1
Epsilon = เวคเตอร์ ความคลาดเคลื่อน e ในการวัดตัวแปร Y ขนาด NY x 1
Zeta = เวคเตอร์ ความคลาดเคลื่อน z ของตัวแปร η ขนาด NE x 1
Lambda-X = LX = เมทริกซ์สมั ประสิทธิการถดถอยของ X บน ξ ขนาด NX x NK
Lambda-Y = LY = เมทริกซ์สมั ประสิทธิการถดถอยของ Y บน η ขนาด NY x NE
Gamma
= GA = เมทริกซ์อิทธิพลเชิงสาเหตุจาก ξ ไป η ขนาด NE x NK
Beta
= BE = เมทริกซ์อิทธิพลเชิงสาเหตุระหว่าง η ขนาด NE x NE
Phi
= PH = เมทริ กซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่ วมระหว่างตัวแปรภายนอกแฝง
ξ ขนาด NK x NK
Psi
= PS = เมทริ กซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่ วมระหว่างความคลาดเคลื่อน
ζ ขนาด NE x NE
Theta-delta = TD = เมทริ กซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่ วมระหว่างความคลาดเคลื่อน
δ ขนาด NX x NX
Theta-epsilon = TE = เมทริ กซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่ วมระหว่างความคลาดเคลื่อน
ε ขนาด NY x NY

2. ประเภทของแบบจําลองสมการเชิงโครงสร้ าง
Joreskog และ Sorbom (1989) ได้ แบ่งแบบจําลองสมการเชิงโครงสร้ างออกเป็ นแบบจําลองย่อยได้ 3 กลุม่
(อ้ างถึงใน นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) ได้ แก่
2.1 โมเดลย่ อย I โมเดลการวัดและโมเดลสําหรั บการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยัน (Measurement
model and Confirmatory factor analysis model)
แบบจําลองกลุ่มนี ป้ ระกอบด้ วยตัวแปรภายนอกแฝง และตัวแปรภายนอกสังเกตได้ แต่ไม่มีตัวแปร
ภายใน เขียนในรูปสมการได้ ดงั ต่อไปนี ้
X = Λ Xξ + δ

หรื อเขียนในรูปเมทริกซ์ได้ ดงั นี ้
[X] = [LX] [K] + [d]
จากลักษณะสมการในโมเดล ผู้อ่านจะเห็นได้ ว่าโมเดลย่อยกลุ่มนี ้ไม่มีตวั แปรภายในทังตั
้ วแปรภายใน
แฝง และตัวแปรภายในสังเกตได้ ดังนันในการวิ
้
เคราะห์ข้อมูล เมทริ กซ์พารามิเตอร์ LY,PS,TE,GA,BE จึงมีค่า
ั้
การกําหนดข้ อมูลจําเพาะของโมเดลกําหนดรู ปแบบและสถานะของเมทริ กซ์ LX,TD และ PH
เป็ นศูนย์ทงหมด
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เท่านัน้ แบบจําลองกลุ่มนี ้แบ่งออกได้ เป็ น 3 แบบ ได้ แก่ (1) Congeneric measurement models
Confirmatory factor analysis models และ (3) Multitrait-multimethod models

(2)

2.1.1 โมเดลการวัดคอนเจนเนอริค (Congeneric measurement models)
ตามหลักการวัดผลการศึกษาเมื่อมีตวั แปรสังเกตได้ X1 X2 X3 มีค่าคะแนนจริ งเป็ น T1 T2 T3
ตามลําดับ จะแบ่งลักษณะของตัวแปรสังเกตได้ เป็ น 3 แบบ ตามคุณสมบัติของคะแนนจริ ง (True score)
กล่าวคือ ถ้ าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนจริ งแต่ละคู่เป็ นค่าสหสัมพันธ์ สมบูรณ์ คือ มีค่าเท่ากับ 1.00 เรี ยกว่า ตัว
แปรคอนเจนเนอริ ค คือ ตัวแปรที่มีคะแนนจริ งร่วมกัน ถ้ าความแปรปรวนของคะแนนจริ งทุกตัวเท่ากัน และความ
แปรปรวนของความคลาดเคลื่อนเท่ากันด้ วยเรี ยกว่าเป็ น ตัวแปรคู่ขนาน (Parallel measures) และถ้ าค่าความ
แปรปรวนของคะแนนจริ งทุกตัวเท่ากัน แต่ความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนไม่เท่ากัน เรี ยกว่าเป็ น ตัวแปร
เที ยบเท่าทาว (Tau equivalent measures) จากนิยามขิงตัวแปรเจนคอนเนอริ คข้ างต้ น นํามาเขียนเป็ นโมเดล
การวิจยั จะได้ ลกั ษณะเป็ นโมเดลลิสเรลที่เป็ นโมเดลย่อย I ดังรูปที่ 2 (ก) และ (ข) ตามภาพ (ก) เป็ นโมเดลลิสเรล
การวัดองค์ประกอบเดี่ยวคอนเจนเนอริค (One factor congeneric measurement model)
2.1.2 โมเดลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis models)
การวิเคราะห์องค์ประกอบเป็ นวิธีการทางสถิติ ใช้ ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ จากชุด
หนึ่ ง ว่ า เกิ ด จาตัว แปรแฝงหรื อ คุณ ลัก ษณะคุณ ลัก ษณะแฝงที่ เ ป็ นองค์ ป ระกอบร่ ว มอย่ า งไร การวิ เ คราะห์
องค์ประกอบทําได้ 2 แบบคือ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory factor analysis) และการ
วิเคราะห์องค์ ประกอบเชิ งยืนยัน ในการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงสํารวจนัน้ นักวิจัยไม่มีข้อกํ าหนดเกี่ ยวกับ
โครงสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตได้ ทราบแต่เพียงองค์ประกอบร่ วมที่คาดว่าจะมี
และเชื่อว่าอิทธิพลต่อความแปรสังเกตได้ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบขึ ้นอยู่กบั ข้ อมูลที่ได้ ส่วนในการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันนันนั
้ กวิจยั ต้ องมี

d1

X1

K

X3

d3

X2
d2
(ก) โมเดลการวัดองค์ประกอบเดี่ยวคอนเจนเนอริค

K1

K2

X1

X2

X3

X4

X5

d1

d2

d3

d4

d5

(ข) โมเดลการวัดพหุองค์ประกอบคอนเจนเนอริค

รูปที่ 2 โมเดลย่อย I ในโปรแกรมลิสเรล
ที่มา นงลักษณ์ วิรัชชัย (2542)
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K2

K1
K1

X1
d1

X2
d2

K2

X3
d3

X4
d4

X1

X2

X3

d1

d2

d3

X5

X4
d4

X5
d5

X6
d6

d5

K3

(ค) โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

K4

(ง) โมเดลหลากลักษณะหลายวิธี

รูปที่ 2 โมเดลย่อย I ในโปรแกรมลิสเรล (ต่อ)
ที่มา นงลักษณ์ วิรัชชัย (2542)

สมมติฐานวิจัยแน่นอนว่ามีองค์ประกอบใดส่งอิทธิ พลไปยังตัวแปรสังเกตได้ กล่าวอีกอย่างหนึ่งคือ
นักวิจยั ทราบโครงสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร และกําหนดเป็ นโมเดลการวิจยั ไว้ ดงั ตัวอย่างโมเดลลิสเรล
ในภาพที่ 2 (ค) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน คือการตรวจสอบว่าข้ อมูลเชิงประจักษ์ สอดคล้ องกับโมเดล
การวิจยั วิธีการวิเคราะห์นี ้เป็ นประโยชน์มากในการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้ าง (Construct validity)
2.1.3 โมเดลหลากลักษณะหลายวิธี (Multitrait-multimethod models)
โมเดลหลากลักษณะหลายวิธีเป็ นประโยชน์ตอ่ การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้ างเพราะเป็ นโมเดลที่
ใช้ ในวิธีการหาความตรงด้ วยวิธีหลากลักษณะหลายวิธีซงึ่ Campbell และ Fiske (อ้ างใน Kerlinger, 1973 : 46)
ปรับปรุ งวิธีการรวมกลุ่ม-การจําแนกกลุ่ม (Convergence and discriminability) วิธีการนี ้กําหนดตัวแปรแฝง
หรื อองค์ประกอบที่ต้องการวัดหลายตัว และวิธีการวัดหลายวิธีตามภาพที่ 2 (ง) มีองค์ประกอบ K1,K2 และ
วิธีการวัด K3,K4 หลักการตรวจสอบความตรงพิจารณาจาก เมทริ กซ์สหสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรแฝง ซึ่งใน
โปรแกรมลิสเรลพิจารณาจากเมทริ กซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่ วม PH และเมทริ กซ์สหสัมพันธ์ ระหว่าง
ตัวแปรสังเกตได้
2.2 โมเดลย่ อย II โมเดลความสัมพันธ์ โครงสร้ างเชิงสาเหตุ (Causal structural models)
แบบจําลองกลุม่ นี ้ประกอบด้ วยแบบจําลองความสัมพันธ์ทงแบบที
ั้
่มีและไม่มีความคลาดเคลื่อนในการ
วัด แบบจําลองที่ไม่มีความคลาดเคลื่อนในการวัดจะประกอบขึ ้นด้ วยตัวแปรสังเกตได้ ทงหมด
ั้
โดยไม่มีตวั แปร
แฝง เขียนรูปสมการได้ ดงั ต่อไปนี ้
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Y = β Y + ΓX + ζ

หรื อเขียนในรูปเมทริกซ์ได้ ดงั นี ้
[Y] = [BE][Y] + [GA][X] + [z]
จากลักษณะสมการโมเดลผู้อ่านจะเห็นได้ ว่าโมเดลกลุ่มนี ้ไม่มีตวั แปรแฝงทังที
้ ่เป็ น ตัวแปรภายในและ
ตัวแปรภายนอก ดังนันในการวิ
้
เคราะห์ข้อมูล เมทริ กซ์พารามิเตอร์ LY LX TD และ TE จึงมีค่าเป็ นศูนย์ทงหมด
ั้
การกําหนดข้ อมูลจําเพาะของโมเดลกําหนดรูปแบบและสถานะของเมทริกซ์ GA BE PH และ PH เท่านัน้
โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้ างเชิงสาเหตุ ที่มีคลาดเคลื่อนในการวัดจะมีตวั แปรครบทุกประเภทได้ ตาม
โมเดลใหญ่ ในโปรแกรมลิสเรล เมื่อเขี ยนในรู ปสมการจะประกอบด้ วยสมการการวัดสองสมการ และสมการ
โมเดลโครงสร้ างหนึง่ สมการ ดังนี ้
[X] = [LX][K] + [d]
[Y] = [LY][E] + [e]
[E] = [BE][E] + [GA][K] + [z]
แบบจําลองกลุม่ นี ้ยังแบ่งออกได้ เป็ น 3 แบบ ได้ แก่ (1) Regression models and ANOVA models
(2) Path analysis และ (3) Multiple indicators and Multiple causes models หรื อ MIMIC models
2.2.1 โมเดลการถดถอยและโมเดลการวิเคราะห์ ความแปรปรวน (Regression models and ANOVA
models)
โมเดลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเป็ นกรณีหนึ่งของโมเดลการถดถอย นักวิจยั แปลง(Transform) ตัว
แปรต้ นในการวิเคราะห์การถดถอยให้ เป็ นตัวแปรดัมมี่ (Dummy variables) แล้ วนําข้ อมูลไปวิเคราะห์ด้วยการ
วิเคราะห์ การถดถอย จะได้ ผลการวิเคราะห์ เหมือนกับ การวิเคราะห์ ความแปรปรวนทุกประการ โมเดลการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนและโมเดลการถดถอย เมื่อเขียนในรู ปโมเดลลิสเรลจึงมีลกั ษณะโมเดลแบบเดียวกัน
ดังนันผู
้ ้ เขียนจึงเสนอแต่โมเดลการถดถอย ลักษณะของโมเดลการถดถอยยังแบ่งได้ ตามจํานวนตัวแปรตาม ถ้ ามี
ตัวแปรตามตัวเดียวเป็ นโมเดลการถดถอยพหุคูณ ถ้ ามีตวั แปรตามหลายตัวแปรเป็ นโมเดลการถดถอยพหุคูณ
สําหรับตัวแปรพหุนาม (Multivariate multiple regression models) ตามลักษณะโมเดลย่อยในรูปที่ 3 (ก) คือ
โมเดลการถดถอยพหุคณ
ู มีตวั แปรตัวเดียวได้ รับอิทธิพลจากตัวแปรต้ น 4 ตัวแปร โมเดลย่อย (ง) คือ โมเดลการ
ถดถอยพหุคณ
ู สําหรับตัวแปรพหุนาม มีตวั แปร 2 ตัว แต่ละตัวได้ รับอิทธิพลจาก ตัวแปรต้ น 2 ตัวแปร โมเดลย่อย
ทังสอง
้
โมเดลนี ไ้ ม่มีความคลาดเคลื่อนในการวัดตัวแปรต้ น ส่วนโมเดลย่อย (ข) (ค) และ (จ) เป็ นโมเดลการ
ถดถอยที่มีความคลาดเคลื่อนในการวัดตัวแปร กล่าวคือ โมเดล (ข) และ (ค) เป็ นโมเดลการถดถอยพหุคณ
ู มีตวั
แปรตามตัวเดียว โมเดลแรกมีความคลาดเคลื่อนในการวัดตัวแปรต้ นและโมเดลหลังมีความคลาดเคลื่อนในการ
วัดตัวแปรต้ นและตัวแปรตาม ส่วนโมเดลย่อย (จ) เป็ นโมเดลการถดถอยพหุคณ
ู
2.2.2 โมเดลสําหรั บการวิเคราะห์ อทิ ธิพล (Path analysis)
การวิเคราะห์อิทธิพลด้ วยโปรแกรมลิสเรลนันสามารถวิ
้
เคราะห์ได้ ว่า โมเดลมีตวั แปรแฝงหรื อตัวแปร
สังเกตได้ วิเคราะห์ได้ ทงความสั
ั้
มพันธ์ทางเดียวและความสัมพันธ์ ย้อนกลับโมเดลย่อยในรูปที่ 3 (ฉ) แสดงโมเดล
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ลิสเรลสําหรับอิทธิ พลแบบไม่มีความคลาดเคลื่อนในการวัด และเป็ นโมเดลความสัมพันธ์ ทางเดียว ตัวแปรใน
โมเดลเป็ นตัวแปรที่สงั เกตได้ ไม่มีตวั แปรแฝง การกําหนดข้ อมูลจําเพาะของโมเดลจึงกําหนดรูปแบบและสถานะ
ใน
ของเมทริ กซ์พารามิเตอร์ GA BE PH PS เท่านัน้ ส่วนเมทริ กซ์ LX LY TE และ TD จะเป็ นศูนย์ทงหมด
ั้
กรณี ที่มีความคลาดเคลื่อนในการวัด ตัวแปรในโมเดลมีทงตั
ั ้ วแปรแฝงและตัวแปรสังเกตได้ ลกั ษณะของโมเดล
ตรงกับโมเดลใหญ่ในโปรแกรมลิสเรล
2.2.3 โมเดลมิมคิ (Multiple indicators and Multiple causes models or MIMIC models)
โมเดลมิมิค หมายถึง โมเดลลิสเรลที่มีตวั แปรแฝงเพียงตัวแปรเดียว โดยที่ตวั แปรแฝงนันได้
้ รับอิทธิพล
จากตัวแปรภายนอกสังเกตได้ หลายตัวแปร และส่งอิทธิพลไปยังตัวแปรภายในสังเกตได้ หลายตัวแปร กล่าวอีก
อย่างหนึ่งคือ เป็ นโมเดลลิสของคุณลักษณะแฝงที่มีหลายสาเหตุและวัดได้ จากตัวบ่งชี ้หลายตัว ดังแสดงในรู ปที่
3 (ช) ในที่นีม้ ีตวั บ่งชี ้ 3 ตัวแปร และมีตวั แปรสาเหตุ 3 ตัวแปรตามลักษณะโมเดลจะเห็นว่าการวัดตัวแปร
ภายนอกสังเกตได้ ต้องมีข้อตกลงข้ างต้ นว่าไม่มีความคลาดเคลื่อนในการวัดและในการวิเคราะห์ข้อมูลจะกําหนด
ข้ อมูลจําเพาะ เฉพาะรูปแบบและสถานะของเมทริ กซ์ PH BE GA PS LY และ TE เท่านัน้ ส่วนเมทริ กซ์ TD
และ
LX มี ค่า เป็ นศูน ย์ ทัง้ หมด โมเดลมิมิ คนี เ้ ป็ นประโยชน์ ม ากในการตรวจสอบความเป็ นเอกมิ ติ
(Unidimensionality) ในการวิจยั สาขาในการวัดผลการศึกษา

d1

X1

X1
d2

X2
X3

Y1

X4

X2
(ข) โมเดลการถดถอย

z
d1

z

X1
K

X5
(ก) โมเดลการถดถอยพหุคณ
ู

e

Y

K

d2

E

Y

X2
(ค) โมเดลการถดถอย

รูปที่ 3 โมเดลย่อย II ในโปรแกรมลิสเรล
ที่มา นงลักษณ์ วิรัชชัย (2542)

Asst.Prof. Surames Piriyawat, Ph.D.

8/22

Dept. of Civil Eng, Burapha University

e

Structural Equation Modeling and Travel Behavior Study

d1
X1

z1

Y1

X2
X3

Y2

d2

X2

d3

X3

d4

z2

X4

z1

X1

K1

E1
K2

E2

X4

d5

K3

Y2

z

X1

z2
Y3

Y2

e2

Y3

e3

(จ) โมเดลลิสเรล

z1
X1

e1

z2

X5

(ง) โมเดลการถดถอยพหุคณ
ู ตัวแปรพหุนาม

Y1

Y1

X2

z3
Y4

E

X3

Y1

e1

Y2

e2

Y3

e3

z4
(ช) โมเดลมิมิค

(ฉ) โมเดลการวิเคราะห์อิทธิพล

รูปที่ 3 โมเดลย่อย II ในโปรแกรมลิสเรล (ต่อ)
ที่มา นงลักษณ์ วิรัชชัย (2542)

2.3 โมเดลย่ อย III โมเดลไม่ มีตัวแปรภายนอกสังเกตได้ (Non-observable exogenous variable models)
แบบจําลองกลุ่มนี ้ประกอบด้ วยตัวแปรภายนอกแฝง ตัวแปรภายในแฝง และตัวแปรภายในสังเกตได้
เป็ นองค์ประกอบ หรื อในบางกรณีอาจไม่มีตวั แปรภายนอกแฝงก็ได้ เขียนสมการความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรได้
ดังนี ้
Y = Λ Yη + ε

η = βη + Γξ + ζ

หรื อเขียนในรูปเมทริกซ์ได้ ดงั นี ้
[Y] = [LY][E] + [e]
[E] = [BE][E] + [GA][K] + [z]
จากโมเดลสมการข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่าสมการเมทริ กซ์ LX และ TD เป็ นศูนย์ การกําหนดข้ อมูลจําเพาะ
ของโมเดลและกําหนดรูปแบบและสถานะของเมทริ กซ์ LY BE PS TE GA และ PH เท่านัน้ ในกรณีที่โมเดล
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ย่อยไม่มีตวั แปรภายนอกแฝงด้ วยแล้ ว เมทริ กซ์ GA และ PH จะมีค่าเป็ นศูนย์ด้วยและนักวิจยั เพียงแต่ประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ จากสี่เมทริ กซ์ คือ LY BE PS และ TE เป็ นต้ น แบบจําลองกลุ่มนี ้ยังแบ่งได้ เป็ น 3 กลุ่มย่อย
ได้ แก่ (1) Second order factor analysis (2) Two-wave models และ (3) Simplex model
2.3.1 โมเดลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบในอันดับที่สอง (Second order factor analysis)
ในการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ โดยทัว่ ไป เมื่อนักวิจยั ต้ องการศึกษาตัวแปรแฝงจาก
ชุดของตัวแปรสังเกตได้ นักวิจัยนิยมใช้ การวิเคราะห์องค์ ประกอบไม่ว่าจะเป็ นการวิเคราะห์องค์ ประกอบเชิ ง
สํ า รวจ หรื อ การวิเ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน เท่า นัน้ การวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบยัง มี อี กวิธี ห นึ่ง คื อ การ
วิเคราะห์องค์ประกอบอันดับที่สอง
โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบอันดับที่สอง แสดงไว้ ในภาพที่ 4 (ก) ตามภาพจะเห็นว่าองค์ประกอบ
อันดับที่สอง (K1 และ K2) แสดงออกหรื อมีอิทธิพลต่อองค์ประกอบอันดับแรก (E1 E2 และ E3) ซึง่ มีอิทธิพลต่อ
ตัวแปรสังเกตได้ ทงั ้ 5 ตัว ตามโมเดลนีน้ ักวิจัยต้ องกําหนดข้ อมูลจําเพาะของโมเดลโดยกําหนดรู ปแบบและ
สถานะของเมทริ กซ์พารามิเตอร์ รวม 6 เมทริกซ์ คือ LY BE PS TE GA และ PH
2.3.2 โมเดลสองคลื่น (Two-wave models)
ลักษณะเด่นของโปรแกรมลิสเรลที่สําคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลระยะ
ยาว (Longitudinal data) หรื อข้ อมูลอนุกรมเวลา (Time series data) ซึง่ มีการใช้ วิจยั วัดตัวแปรเดียวกันจาก
หน่วยตัวอย่างเดิมซํ ้าๆ กันหลายครัง้ การวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาวก็คือ การประเมินความเปลี่ยนแปลงหรื ความ
เจริ ญเติบโตของคุณลักษณะที่นกั วิจยั ศึกษา และการวิเคราะห์ว่าความเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาดังกล่าวเกิดขึ ้น
เนื่องจากตัวแปรสาเหตุอะไร ถ้ ามีการเก็บข้ อมูลระยะยาวโดยมีการเก็บข้ อมูลสองครัง้ ลักษณะโมเดลการวิจยั จะ
มีลกั ษณะเป็ นโมเดลสองคลื่น ดังแสดงไว้ ในรูปที่ 4 (ข)
2.3.3 โมเดลซิมเพล็กซ์ (Simplex models)
โมเดลซิมเพล็กซ์มีรูปแบบความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรในโมเดลดังแสดงไว้ ในรู ปที่ 4 (ค) โปรแกรมลิ
สเรลสามารถวิเคราะห์ได้ ทงโมเดลซิ
ั้
มเพล็กซ์สมบูรณ์ (Perfect simplex models) ซึง่ ไม่มีความคลาดเคลื่อนใน
การวัด
K1

K1

z1

K1

Y1
e1

K1

Y2
e2

z2

z3

K1

Y3

Y4

Y5

e3

e4

e5

(ก) โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบอันดับที่สอง
รูปที่ 4 โมเดลย่อย III ในโปรแกรมลิสเรล
ที่มา นงลักษณ์ วิรัชชัย (2542)
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(ข) โมเดลสองคลื่น
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Y1

Y2
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e1

e2

e3

e4

(ค) โมเดลซิมเพล็กซ์
รูปที่ 4 โมเดลย่อย III ในโปรแกรมลิสเรล (ต่อ)
ที่มา นงลักษณ์ วิรัชชัย (2542)

นอกจากนี ้ Kline (1998) ได้ จดั ประเภทของ SEM ออกเป็ นหมวดหมู่กว้ างๆ ได้ แก่ Path analysis
Confirmatory factor analysis และ Hybrid model แต่รูปแบบและองค์ประกอบของแบบจําลองแต่ละประเภท
พบว่ามีลกั ษณะที่เหมือนกันกับของ Joreskog และ Sorbom (1989)
3. วิธีการเขียนคําสั่งในโปรแกรมลิสเรล
โปรแกรมลิสเรลตังแต่
้ เวอร์ ชนั่ ที่ 8 จึงสามารถเขียนคําสัง่ ได้ 2 แบบ คือ ภาษาลิสเรล และภาษาซิมพลิส
ถ้ านักวิจยั สัง่ ด้ วยภาษาลิสเรล จะได้ ผลการวิเคราะห์ในแบบภาษาลิสเรล คือได้ ค่าพารามิเตอร์ และค่าสถิติในรู ป
เมทริ กซ์ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) ในเอกสารนี ้ จะนําเสนอเฉพาะการเขียนคําสัง่ ด้ วยภาษาลิสเรล โดยใน
หนังสือ “โมเดลลิสเรล: สถิติวิเคราะห์สําหรับการวิจยั ” พิมพ์ครัง้ ที่ 3 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.
2542 แต่ง โดย ศาสตราจารย์ ดร. นงลักษณ์ วิ รั ช ชัย ภาควิ ช าวิ จัย การศึก ษา คณะครุ ศ าสตร์ จุฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้ แนะนําการเขียนคําสัง่ ด้ วยภาษาลิสเรลไว้ ดังนี ้
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การเขียนคําสั่งในโปรแกรมลิสเรลด้ วยภาษาลิสเรล
ลักษณะของคําสัง่ แบ่งเป็ น 5 ส่วน คือ
1. คําสัง่ เกี่ยวกับชื่อเรื่ อง (Title)
2. ข้ อมูล (Data)
3. การสร้ างโมเดล (Model construction)
4. ผลการวิเคราะห์ (Output)
5. การสร้ างภาพแสดงเส้ นทางอิทธิพล (Path diagram)
1. ชื่อเรื่ อง (Title)
นักวิจยั อาจจะใส่ชื่องานการวิเคราะห์ หรื อชื่อปั ญหาวิจยั ไว้ ในส่วนที่เป็ นชื่อเรื่ องได้ โดยไม่จํากัดความ
ยาว มีข้อกําหนดเพียงแต่ว่าข้ อความที่จะใส่ในบรรทัดแรก ต้ องไม่ตงต้
ั ้ นด้ วยตัวอักษร DA และคอลัมน์สดุ ท้ าย
ของแต่ละบรรทัดต้ องเว้ นว่าง ข้ อความส่วนนี ้จะถูกพิมพ์ออกในตอนต้ นของการวิเคราะห์แต่ละส่วน
2. ข้ อมลู (Data)
คําสัง่ ในส่วนของข้ อมูลเป็ นการกําหนดรายละเอียดของข้ อมูลและลักษณะของเมทริ กซ์ที่จะใช้ โปรแกรม
ลิสเรลวิเคราะห์ รู ปแบบของคําสัง่ ในส่วนนี ้ตังต้
้ นด้ วยคําว่า DA ต่อด้ วยสัญลักษณ์บอกลักษณะของข้ อมูล ซึ่ง
อาจเขียนได้ กลายแบบ รูปแบบทังหมดของคํ
้
าสัง่ เกี่ยวกับข้ อมูลมีดงั ต่อไปนี ้ (คําสัง่ ส่วนที่อยู่ในเครื่ องหมาย < >
นัน้ นักวิจยั เลือกใช้ เพียงตัวเดียว ส่วนที่เป็ น ตัวพิมพ์เล็ก คือ ส่วนที่นกั วิจยั ต้ องเติมรายละเอียดเกี่ยวกับข้ อมูล)
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
โดยที่
NG
NI
NO
MA

= จํานวนกลุม่ (default = 1)
= จํานวนตัวแปรสังเกตได้ นับรวมทังตั
้ วแปรภายนอกและภายใน
= จํานวนหน่วยตัวอย่าง หรื อขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง (default = 0 เมื่อเป็ นคะแนนดิบ)
= ประเภทของเมทริกซ์ที่จะใช้ โปรแกรมลิสเรลวิเคราะห์ (default = CM) มี 6 แบบ
MM = เมทริกซ์โมเมนต์รอบจุดศูนย์
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AM = เมทริกซ์โมเมนต์แต่งเติม (Augmented moment matrix)
CM = เมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วม
KM = เมทริซ์สหสัมพันธ์
OM = เมทริซ์สหสัมพันธ์ของคะแนนเหมาะที่สดุ (Optimal scores)
PM = เมทริซ์สหสัมพันธ์โพลีคอลิค
RA = ข้ อมูลที่เป็ นคะแนนดิบ
LA = ชื่อตัวปี สังเกตได้ ชื่อของตัวแปรไม่มีการเว้ นวรรค ถ้ าจะมีการเว้ นวรรค ต้ องใส่ใน
เครื่ องหมายคําพูดเดี่ยว และชื่อตัวแปรควรมีความยาวไม่เกิน 8 ตัวอักษร ถ้ านักวิจยั ไม่ใส่ชื่อตัวแปร
โปรแกรมลิสเรลจะกําหนดค่าให้ เป็ น Y1, Y2, …
<CM, KM, MM, OM, PM,> เลือกเพียงตัวเดียว
คือ ประเภทของเมทริ กซ์ที่เป็ นข้ อมูลที่จะวิเคราะห์ ผู้อ่านควรแยกความแตกต่างระหว่างเมทริ กซ์ข้อมูล
และเมทริกซ์ที่จะให้ โปรแกรมลิสเรลวิเคราะห์
ME = ค่าเฉลี่ยของตัวแปร
SD = ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปร
* = ส่วนที่ละไว้ โดยไม่ต้องกําหนด (default)
ในกรณี ที่นักวิจัยเตรี ยมเมทริ กซ์สหสัมพันธ์ ไว้ เรี ยงตามตัวแปรแบบหนึ่ง แต่ในการวิเคราะห์ต้องการ
สลับที่ตวั แปร นักวิจยั ไม่จําเป็ นต้ องพิมพ์เมทริ กซ์ใหม่ เพียงแต่ใช้ คําสัง่ ให้ โปรแกรมลิสเรลจัดลําดับตัวแปรใหม่
โดยใช้ คําสัง่ SE ถ้ าตัวแปรที่ต้องการจัดลําดับมีจํานวนน้ อยกว่าตัวแปรในเมทริ กซ์ นักวิจยั ต้ องใส่เครื่ องหมาย /
ตามหลังด้ วย เช่น ในเมทริ กซ์สหสัมพันธ์ มีตวั แปรภายนอกสังเกตได้ 3 ตัว ตัวแปรภายในสังเกตได้ 5 ตัว
เรี ยงลําดับจาก X1 X2 X3 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 โปรแกรมลิสเรลจะรับเมทริ กซ์เรี ยงจากตัวแปรภายในสังเกตได้
ไปหาตัวแปรสังเกตภายนอกสังเกตได้ จงึ ต้ องเรี ยงลําดับตัวแปรทัง้ 8 ตัวใหม่ ดังนี ้
SE
45678123
ถ้ าต้ องการวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะตัวแปร Y1, Y2, X2, X3 ใช้ คําสัง่
SE
4523/
3. การสร้ างโมเดล (Model construction)
คําสัง่ ในส่วนนี ้เป็ นการกําหนดข้ อมูลจําเพาะของโมเดล และใส่เข้ าคอมพิวเตอร์ โดยบอกรู ปแบบของ
เมทริกซ์ (Matrix form = mf) และสถานะของเมทริ กซ์ (Matrix mode = mm) ของ เมทริ กซ์ทงแปดพารามิ
ั้
เตอร์ ที่
ได้ กําหนดข้ อมูลจําเพาะของโมเดลไว้ ดังที่ได้ กล่าวแล้ วในตอนต้ นจากนันเป็
้ นการกําหนดสถานะของพารามิเตอร์
้
รูปแบบของคําสัง่ มีดงั นี ้
แต่ละตัวที่นกั วิจยั ต้ องการเปลี่ยนแปลงจากที่ได้ กําหนดไว้ ในเมทริ กซ์รวมทังหมด
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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 *>
<labels>
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> value LX(i,j) LY(i,j) GA(i,j) BE(i,j) PH(i,j) PS(i,j) TD(i,j) TE(i,j)
PATH DIAGRAM
โดยที่
NY = จํานวนตัวแปรภายในสังเกตได้ (Y) (default = 0)
NX = จํานวนตัวแปรภายนอกสังเกตได้ (X) (default = 0)
NE = จํานวนตัวแปรภายในแฝง (E) (default = 0)
NK = จํานวนตัวแปรภายนอกแฝง (K) (default = 0)
LX, LY, GA, BE, PH, PS, TD, TE คือ เมทริกซ์พารามิเตอร์ ทงั ้ 8 เมทริกซ์
LE = ชื่อตัวแปรภายในแฝง (E)
LK = ชื่อตัวแปรภายนอกแฝง (K)
FI = กําหนดสถานะให้ เป็ นพารามิเตอร์ กําหนด
FR = กําหนดสถานะให้ เป็ นพารามิเตอร์ อิสระ
VA = กําหนดสถานะให้ เป็ นพารามิเตอร์ เมทริกซ์
ST = การกําหนดค่าตังต้
้ น (Starting values) ของพารามิเตอร์ ในเมทริกซ์
PATH / DIAGRAM = คําสัง่ ให้ สร้ างภาพโมเดลแสดงอิทธิพลเป็ นคําสัง่ ยกเว้ นต้ องเขียนเต็มคําและมีใช้ โปรแกรม
ลิสเรล 8
4. ผลการวิเคราะห์ (Output)
คําสัง่ ในส่วนนี ้ เป็ นการกําหนดลักษณะของผลการวิเคราะห์ ที่นักวิจัยต้ องการคําสัง่ แยกออกเป็ น 4
กลุม่ วิธีการเขียนคําสัง่ ต้ องนําคําสัง่ ในแต่ละกลุม่ มาเขียนรวมกัน โดยเขียนตามหลังคําว่า OU รายละเอียดของ
คําสัง่ ทัง้ 4 กลุม่ มีดงั นี ้
4.1 คําสั่งกําหนดวิธีการประมาณค่ าพารามิเตอร์
OU ME = <IV, TS, UL, GL, ML, WL, DW>
ME = วิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ (default = ML) ซึง่ ทําได้ 7 แบบ คือ
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IV = วิธีตวั แปรอินสทรูเม็นทัล (IV)
TS = วิธีกําลังสองน้ อยที่สดุ สองขันตอน
้
(TSLS)
UL = วิธีกําลังสองน้ อยที่สดุ ไม่ถ่วงนํ ้าหนัก (ULS)
GL = วิธีกําลังสองน้ อยที่สดุ วางในทัว่ ไป (GLS)
ML = วิธีไลด์ลฮิ ้ คู สูงสุด (ML)
WL = วิธีกําลังสองน้ อยที่สดุ ถ่วงนํ ้าหนักทัว่ ไป (MLS)
DW = วิธีกําลังสองน้ อยที่สดุ ถ่วงนํ ้าหนักแนวทแยง (DWLS)
4.2 คําสั่งกําหนดให้ พมิ พ์ แสดงผลการวิเคราะห์
OU SE TV PC RS EF MR MI FS SS SC AL <TO, WP> ND = d
SE = แสดงค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
TV = แสดงค่าสถิติที
PC = แสดงเมทริ กซ์สหสัมพันธ์ของค่าประมาณพารามิเตอร์
RS = แสดงผลการวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน ได้ แก่ ความคลาดเคลื่อนในรูปคะแนนดิบ และคะแนน
มาตรฐาน, คิว-พล็อต, เมทริกซ์สหสัมพันธ์
EF = แสดงอิทธิพลรวม (total effects) และอิทธิพลทางอ้ อม (indirect effects)
MR = ผลการวิเคราะห์เบ็ดเตล็ด
MI = แสดงดัชนีดดั แปรโมเดล
FS = แสดงสัมประสิทธิการถดถอยและคะแนนองค์ประกอบ
SS = แสดงผลการวิเคราะห์ในรูปคะแนนมาตรฐานเฉพาะตัวแปรแฝง
SC = แสดงผลการวิเคราะห์ในรูปคะแนนมาตรฐานทุกตัวแปร
AL = ให้ พิมพ์ผลการวิเคราะห์ทงหมด
ั้
TO = ให้ พิมพ์บรรทัดละ 8 คอลัมน์ เป็ น default
WP = ให้ พิมพ์บรรทัดละ 132 คอลัมน์
ND = แสดงผลการวิเคราะห์ มีตําแหน่งทศนิยม 0-8 ตําแหน่ง (default = 2)
4.3 คําสั่งกําหนดให้ โปรแกรมลิสเรลบันทึกผลการวิเคราะห์ ข้อมลที
ู ่ เป็ นพารามิเตอร์ ทัง้ 8 เมทริกซ์ ลง
ในไฟล์
OU LY = <filename> LX = <filename>--- TE = <filename>
4.4 คําสั่งกําหนดให้ โปรแกรมใช้ เวลาในการวิเคราะห์ ข้อมลู
OU TM = t IT = n AD =<m, OFF> EP = <epsilon>
TM = เวลาสูงสุดเป็ นวินาทีในการวิเคราะห์ข้อมูล (default = 172,800 วินาที)
IT = จํานวนครัง้ ในการคํานวณทวนซํ ้า (Iteration) ค่า default คือ 3 เท่าของจํานวนพารามิเตอร์ อิสระ
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AD = การตรวจสอบการยอมรับผลการวิเคราะห์ โปรแกรมลิสเรลจะคํานวณวนซํ ้าเพียง 10 ครัง้ ถ้ า
กลไกตรวจสอบการยอมรับได้ พบว่าค่าประมาณพารามิเตอร์ ยงั ไม่ลเู่ ข้ าหากัน (Converge) ใน 10 ครัง้ โปรแกรม
จะหยุดทํางาน ถ้ าต้ องการให้ คํานวณทวนซํ ้ามากว่านัน้ ต้ องใช้ คําสัง่
AD = OFF
EP = เกณฑ์ในการตรวจสอบการลูเ่ ข้ าหากัน (default = 0.000001)
การเขียนคําสัง่ ที่กล่าวมาทังหมดนี
้
้ถ้ าเนื ้อที่ในแต่ละบรรทัดไม่พอ จะต้ องขึ ้นบรรทัดใหม่จะต้ องพิมพ์
ตัวอักษร C ให้ โปรแกรมลิสเรลรู้ ว่ายังมีข้อความต่อเนื่อง การพิมพ์คําสัง่ จะต้ องใช้ โปรแกรมที่ให้ อกั ษรแอสกี
(ASCII) โดยไม่มีการกดปุ่ มแท็บ (TAB) ตัวอย่างการเขียนคําสัง่ แสดงดังด้ านล่างนี ้
PATH ANALYSIS FOR ACHIEVEMENT MODEL
DA NI = 11 NO = 364 MA = CM
LA
‘Y1’ ‘Y2’ ‘Y3’ ‘Y4’ ‘Y5’ ‘Y6’ ‘X1’ ‘X2’ ‘X3’ ‘X4’ ‘X5’
KM
1.00
0.72 1.00
0.35 0.42 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 0.21 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 1.68 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) PS(3,2) GA(1,2)
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LE
‘SUPPORT’ ‘ASPIRATN’ ‘ACHIEVEM’
LK
‘SES’ ‘EXPECTN’
OU SE TV EF SS MI RS FS
5. การสร้ างภาพแสดงเส้ นทางอิทธิพล (Path diagram)
คําสัง่ ในส่วนนีเ้ ป็ นส่วนที่เพิ่มขึน้ มาใหม่ในโนโปรแกรมลิสเรล 8 จัดว่าเป็ นคําสัง่ ที่เกี่ยวกับผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล คําสัง่ ในส่วนนีท้ ําให้ โปรแกรมลิสเรลทํางานในลักษณะที่มีการโต้ ตอบกับผู้ใช้ โปรแกรมได้ ด้วย
ุ สมบัติพิเศษอีก 3 ประการ ประการแรก โปรแกรมสามารถวาดแผนภาพแสดงอิทธิพลของ
นอกจากนี ้ยังมีคณ
โมเดลการวิจยั ให้ ผ้ ใู ช้ โปรแกรมพิมพ์ออกมาได้ ประการที่สอง ผู้ใช้ โปรแกรมอาจตัดคําสัง่ ว่าด้ วย การสร้ างโมเดล
ออกทังหมดแล้
้
วจึงสร้ างโมเดลโดยการโต้ ตอบกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ ลากเส้ นแสดงเส้ นทางอิทธิพลโดยไม่ต้อง
พะวงกับลักษณะข้ อมูลจําเพาะของเมทริ กซ์พารามิเตอร์ ประการที่สาม ผู้ใช้ โปรแกรมสามารถตรวจสอบความ
ตรงของโมเดลที่ได้ ทนั ที และใช้ ประโยชน์จากดัชนีดดั แปรโมเดล ปรับโมเดลให้ ได้ โมเดลดีที่สดุ ในการโต้ ตอบกับ
เครื่ องได้ เลยโดยไม่ต้องใช้ โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับโมเดลแต่ละโมเดลที่ปรับแก้ วิธีการเขียนคําสัง่ มี
รูปแบบ ดังนี ้
PATH DIAGRAM TV = <value> MI = <value>
คําสัง่ นี ้ต้ องใช้ ตวั อักษรเต็ม ไม่ใช่ตวั ย่อ และต้ องพิมพ์ลงในบรรทัดก่อนบรรทัดที่ตงต้
ั ้ นด้ วยคําว่า OU
หรื อคําสัง่ เกี่ยวกับผลการวิเคราะห์ ค่าระดับนัยสําคัญของค่าสถิติ t ที่เป็ น default คือ 0.05 และค่าระดับ
นัยสําคัญของค่าดัชนีดดั แปรโมเดล ที่เป็ น default คือ 0.05 ถ้ าต้ องการเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่นให้ ระบุในคําสัง่
ข้ างต้ น
เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยโปรแกรมลิสเรล 8 ที่มีคําสัง่ PATH DIAGRAM และเครื่ องคอมพิวเตอร์
้ าประมาณของ
วิเคราะห์ข้อมูลเรี ยบร้ อยแล้ ว บนจอภาพจะมีภาพแสดงอิทธิ พล (Path diagram) พร้ อมทังค่
พารามิเตอร์ และเมื่อผู้ใช้ กดปุ่ มอักษรย่อต่างๆ จะได้ ภาพแสดงอิทธิพลแตกต่างกัน รวม 7 ภาพ ดังนี ้
T – ให้ ภาพแสดงอิทธิพล พร้ อมกับค่าสถิติ t (t-values)
E – ให้ ภาพแสดงอิทธิพล พร้ อมกับค่าประมาณพารามิเตอร์ (Parameter estimates)
B – ให้ ภาพแสดงอิทธิพลระหว่างตัวแปรในโมเดล (Basic model)
S – ให้ ภาพแสดงอิทธิพลของโมเดลสมการโครงสร้ างและหน่วยตัวแปรแฝง
X – ให้ ภาพแสดงอิทธิพลของโมเดลการวัดที่เป็ นตัวแปรภายนอก
Y – ให้ ภาพแสดงอิทธิพลของโมเดลการวัดที่เป็ นตัวแปรภายนอกใน
้
่อนที่สมั พันธ์ กนั ในขณะที่ดภู าพแสดง
R – ให้ ภาพแสดงอิทธิพลของโมเดลรวมทังความคลาดเคลื
อิทธิพล ผู้ใช้ อาจสัง่ ให้ เครื่ องทํางานต่อไปนี ้ไดโดยกดปุ่ ม
P – พิมพ์ภาพที่อยูบ่ นจอภาพออกทางเครื่ องพิมพ์
Z – ดึงภาพขยายให้ ใหญ่ขึ ้น
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F1 – ขอความช่วยเหลือ
Q – เลิกดูภาพ
S – บันทึกภาพไว้ ในไพล์ ควรใส่ชื่อสกุล .PDM
โดยปกติในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมลิสเรลผลการวิเคราะห์ที่ได้ มาควรจะต้ องมีการตรวจสอบ
ระดับความกลมกลืนของโมเดลตามที่ได้ กล่าวมาแล้ ว ผู้ใช้ ทําได้ โดยกดปุ่ ม F จอถาพจะแสดงดัชนีที่ใช้ ในการวัด
ระดับความกลมกลืนทังหมด
้
และถ้ าต้ องการกลับมาดูภาพใหม่ ทําได้ โดยกดปุ่ ม Esc เมื่อดัชนีวดั ระดับความ
กลมกลืนแสดงว่าโมเดลยังไม่สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ นักวิจยั จะปรับโมเดลโดยการทํางานดังต่อไปนี ้
1) กดปุ่ ม M จอภาพแสดงแผนภาพอิทธิพลพร้ อมดัชนีดดั แปรเพื่อให้ ทราบว่าควรจะต้ องลดหรื อเพิ่ม
เส้ นแสดงอิทธิพลเส้ นใด
2) กดปุ่ ม E จอภาพแสดงแผนภาพอิทธิพลพร้ อมค่าประมาณพารามิเตอร์
3) เติมหรื อลบเส้ นแสดงอิทธิ พ ลโดยใช้ ปุ่มเครื่ องหมายลูกศรจนเครื่ องหมายรู ปสี่เหลี่ยมผื น ผ้ า บน
จอภาพไปอยู่ที่ตําแหน่งตัวแปรที่ต้องการให้ เป็ นสาเหตุแล้ วกดปุ่ ม ENTER จากนัน้ เลื่อนเครื่ องหมายรู ป
สี่เหลี่ยมผืนผ้ าบนจอภาพไปตําแหน่งตัวแปรอีกตัวหนึ่งที่ต้องการให้ เป็ นผล แล้ วกดปุ่ ม ENTER ถ้ าในจอภาพมี
เส้ นแสดงอิทธิพลระหว่างตัวแปรทังสองอยู
้
่ก่อน การทํางานดังกล่าวมีผลทําให้ เส้ นอิทธิพลนันถู
้ กลบออก ถ้ าเดิม
ยังไม่มีเส้ นแสดงอิทธิ พล การทํางานดังกล่าวเป็ นการเติมเส้ นแสดงอิทธิ พล เมื่อเติมหรื อลบเรี ยบร้ อยแล้ วควร
ตรวจสอบว่าเส้ นอิทธิพลดังกล่าวได้ ถกู เปลี่ยนแปลงแล้ วโดยกดปุ่ ม M และ T
4) กดปุ่ ม F3 เพื่อให้ เครื่ องวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าประมาณพารามิเตอร์ จากโมเดลที่ปรับใหม่
5) ตรวจดูภาพแสดงอิทธิพลที่ได้ ใหม่ โดยกดปุ่ ม T, E, B, S, X, Y, R และตรวจสอบระดับความ
ั ้ ข้อ
กลมกลืนของโมเดล และรายละเอียดโดยกดปุ่ ม F ถ้ าการปรับโมเดลต่อให้ กดปุ่ ม M และดําเนินการใหม่ตงแต่
ก) อนึ่งในขณะที่จอแสดงแผนภาพอิทธิพลพร้ อมดัชนีดดั แปรนัน้ ถ้ ากดปุ่ ม A จอภาพจะแสดงภาพที่มีดชั นีดดั
แปรทุกค่า สลับกับดัชนีดดั แปรที่มีคา่ สูงสุดให้ เห็น
4. การตรวจสอบความถกต้
ู องของแบบจําลอง
สํา หรั บ การตรวจสอบความถูก ต้ อ งของแบบจํ า ลองที่ ไ ด้ จ ากการวิ เ คราะห์ นัน้ ส่ว นใหญ่ จ ะเป็ นการ
ตรวจสอบเพื่อการพัฒนาแบบจําลอง ซึง่ แบ่งการทดสอบเป็ น 3 ขันตอน
้
(นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542; Kline, 1998)
ได้ แก่
ขัน้ ตอนที่หนึ่ง การตรวจสอบผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ เพื่อตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ ที่ได้ จาก
การวิเคราะห์ว่ามีความสมเหตุสมผลหรื อไม่ มีขนาดและเครื่ องหมายสมเหตุสมผล และเป็ นไปตามสมมติฐาน
การวิจัยหรื อไม่ รวมทัง้ การตรวจสอบสัมประสิทธิ การพยากรณ์ (R-square) เพื่อตรวจสอบความตรงของ
แบบจําลอง
ขัน้ ตอนที่สอง เป็ นการตรวจสอบความกลมกลืนโดยรวมของแบบจําลอง (Overall fit) เพื่อตรวจสอบ
ว่าแบบจําลองที่ถกู พัฒนาขึ ้นตามสมมติฐานงานวิจยั นัน้ มีความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ มาก
น้ อยเพียงใด ค่าสถิติที่ใช้ ตรวจสอบเรี ยกว่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน ได้ แก่ ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-square,
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χ 2 ) ค่า χ 2 / df Goodness of fit index (GFI) Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) Root mean

square residual (RMR) Root mean square error of approximation (RMSEA) และ Q-plot
ขัน้ ตอนที่สาม เป็ นการประเมินระดับความกลมกลืนในรายละเอียด ขันตอนนี
้
้จะดําเนินการภายหลัง
จากการตรวจสอบความกลมกลืนโดยรวมทัง้ หมดของแบบจําลองเสร็ จสิ ้นแล้ ว และให้ ผลว่าแบบจําลองตาม
สมมติฐานการวิจยั สอดคลองกับข้ อมูลที่ใช้ วิเคราะห์ วิธีการที่ใช้ คือ การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน (Residual
analysis) และ Model modification index
สําหรับคําอธิบายของค่าสถิติที่ใช้ สําหรับตรวจสอบแบบจําลอง SEM โดยทัว่ ไป ประกอบด้ วย
1. ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานและสหสัมพันธ์ของค่าประมาณพารามิเตอร์ (Standard errors and
correlations of estimations) ถ้ าค่าประมาณที่ได้ ไม่มีนยั สําคัญ แสดงว่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานมีขนาด
ใหญ่ และแบบจําลองยังไม่ดี
2. สหสัมพันธ์พหุคณ
ู และสัมประสิทธิการพยากรณ์ (Multiple correlations and coefficients of
determination) ค่าสถิตินี ้ควรมีค่าสูงสุดไม่เกิน 1 และค่าที่สงู หมายความว่าแบบจําลองที่ได้ จากการวิเคราะห์มี
ความตรง
3. ค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-square statistics) เป็ นค่าสถิติที่ใช้ ทดสอบสมมติฐานทางสถิติที่ว่าฟั งก์ชนั่
ความกลมกลืนมีค่าเป็ นศูนย์ ถ้ าไคสแควร์ มีค่าสูงมาก สแดงว่าฟั งก์ชั่นความกลมกลืนมีค่าแตกต่างจากศูนย์
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ซึ่งหมายความว่า แบบจําลองไม่มีความสอดคล้ องกับข้ อมูลที่นํามาวิเคราะห์ ถ้ าค่า
ไคสแควร์ ตํ่ามาก ยิ่งมีคา่ ใกล้ ศนู ย์มากเท่าไรแสดงว่าแบบจําลองมีความกลมกลืนกับข้ อมูลที่นํามาวิเคราะห์ ถ้ าค่
ไคสแควร์ มีค่าสูงเมื่อเทียบกับค่าองศาอิสระ จําเป็ นต้ องปรับแบบจําลองแล้ วทําการวิเคราะห์ข้อมูลใหม่ ค่าไคส
แควร์ ที่ได้ จากการวิเคราะห์ครัง้ ใหม่นี ้จะมีค่าลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับการวิเคราะห์ก่อนหน้ านี ้ แสดงให้ เห็นว่า
แบบจํ า ลองที่ ไ ด้ จ ากการวิ เ คราะห์ ค รั ง้ หลัง นี ม้ ี ค วามสอดคล้ อ งกับ ข้ อ มูล ที่ ใ ช้ วิ เ คราะห์ ม ากขึ น้ โดยทั่ว ไป
แบบจําลองสมมติฐานที่มีความกลมกลืนกับข้ อมูล ค่าไคสแควร์ ควรมีค่าใกล้ เคียงกับค่าองศาอิสระ (Golob,
2003; Saris และ Stronkhorst, 1984)
4. ค่าสัดส่วน χ 2 / df เนื่องจากเมื่อจํานวนตัวอย่างมาก ผลการวิเคราะห์ SEM จะให้ ค่าไคสแควร์ ที่
สูงกว่ากรณีการวิเคราะห์ที่มีจํานวนตัวอย่างน้ อยกว่า เพื่อแก้ ไขความไวของค่าไคสแควร์ ซงึ่ เป็ นผลมาจากจํานวน
ตัวอย่างที่นํามาวิเคราะห์ จึงมีผ้ เู สนอให้ ใช้ ค่าสัดส่วนระหว่างค่าไคสแควร์ และค่าองศาอิสระ ( χ 2 / df ) มาใช้
ประกอบการพิจารณาแบบจําลองควบคูไ่ ปกับค่าไคสแควร์ โดยทัว่ ไปค่าสัดส่วน χ 2 / df ที่น้อยกว่า 3 ถืออยู่ใน
เกณฑ์ที่ยอมรับได้ (Kline, 1998)
5. ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน (Goodness of fit index, GFI) ค่าดัชนีจะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 และ 1
และเป็ นค่าที่ไม่เกี่ยวข้ องกับขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง ดัชนี GFI ที่มีค่าเข้ าใกล้ 1.00 หมายความว่าแบบจําลองมี
ความกลมกลืนกับข้ อมูลที่ใช้ ในการวิเคราะห์ โดยทัว่ ไป ค่า GFI ที่มากกว่า 0.90 ขึ ้นไปถือว่าเป็ นค่าที่ยอมรับได้
(Kline, 1998)
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6. ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้ แล้ ว (Adjusted goodness of fit index, AGFI) คือการนําค่า
องศาอิสระ จํานวนตัวแปร และขนาดของกลุ่มตัวอย่างมาปรับแก้ ค่า GFI ค่าดัชนี AGFI จะมีคุณสมบัติ
เช่นเดียวกับดัชนี GFI
7. ดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของเศษเหลือ (Root mean square residual, RMR) เป็ นค่าที่บอก
ขนาดของส่วนที่เหลือโดยเฉลี่ยจากการเปรี ยบเทียบระดับความกลมกลืนของแบบจําลองสองแบบจําลองกับ
ข้ อมูลที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ค่าดัชนี RMR ยิ่งเข้ าใกล้ ศนู ย์ แสดงว่าแบบจําลองมีความกลมกลืนกับข้ อมูลที่ใช้ ใน
การวิเคราะห์ โดยทัว่ ไปดัชนี RMR ที่น้อยกว่า 0.10 ถือว่าอยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (Kline, 1998)
8. Q-plot เป็ นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความคลาดเคลื่อนกับค่าควอนไทล์ปกติ (Normal
quantiles) ถ้ าได้ เส้ นกราฟมีความชันมากกว่าเส้ นทแยงมุมอันเป็ นเกณฑ์ในการเปรี ยบเทียบ หมายความว่า
แบบจําลองดังกล่าวมีความกลมกลืนกับข้ อมูลที่ใช้ ในการวิเคราะห์
9. ดัชนีดดั แปรแบบจําลอง (Model modification indices) เป็ นค่าสถิติเฉพาะสําหรับพารามิเตอร์ แต่
ละตัว โดยมี ค่าเท่ากับค่าไคสแควร์ ที่จะลดลงเมื่อกํ าหนดให้ พารามิเตอร์ ที่สอดคล้ องกับค่าไคสแควร์ นัน้ เป็ น
พารามิเตอร์ อิสระ หรื อมีการผ่อนคลายข้ อกําหนดเงื่อนไขบังคับของพารามิเตอร์ นนั ้ ค่าดัชนีดดั แปรแบบจําลองนี ้
เป็ นประโยชน์มากสําหรับการตัดสินใจปรับแบบจําลองให้ มีความกลมกลืนกับข้ อมูลที่ใช้ วิเคราะห์มากขึ ้น
10. Comparative fit index (CFI) เป็ นดัชนีที่ใช้ เปรี ยบเทียบแบบจําลองการวิจยั ว่ามีความกลมกลืนสูง
กว่าแบบจําลองอิสระมากน้ อยเพียงใด โดยทัว่ ไปค่า CFI ที่มากกว่า 0.94 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (Hu
and Bentler, 1999)
11. ดัชนีรากกําลังสองเฉลี่ยของค่าความแตกต่างโดยประมาณ (Root mean square error of
approximation, RMSEA) เป็ นดัชนี ที่พัฒนามาจากค่า ฟั ง ก์ ชั่นความแตกต่างประชากร (Population
discrepancy function, PDF) เนื่องจากเมื่อเพิ่มจํานวนพารามิเตอร์ อิสระ ค่าสถิติดงั กล่าวจะมีค่าลดลงเพราะ
ค่าสถิตินี ้มีค่าขึ ้นอยู่กบั องศาอิสระ โดยทัว่ ไปค่า RMSEA ที่น้อยกว่า 0.07 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (Hu
and Bentler, 1999)
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ตัวอย่ างการวิเคราะห์ แบบจําลอง SEM
กรณี ศึกษา 1:

ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความตังใจลดการใช้
้
รถจักรยานยนต์ของกลุ่มวัยรุ่ นใน
สถานศึกษา: กรณีศกึ ษามหาวิทยาลัยบูรพา

กรณีศึกษา 2: การประยุกต์ Norm-Activation Theory และ The Theory of Planned Behavior
เพื่อการอธิบายความตังใจลดการใช้
้
รถจักรยานยนต์
กรณีศึกษา 3: The roles of perceived effectiveness and problem awareness in the
acceptability of road pricing in Bangkok

(กรณีศกึ ษา 1-3 ดูจาก ppt file)
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